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Yemen'de tarihi bir şehir. 
_j 

Tarihleri milattan önce VIII. yüzyıla ka
dar inen Sebe kitabelerinde Mryb (Mrb) 
şeklinde kaydedilen şehrin adı Arapça 
kaynaklarda Me'rib (Marib) olarak geç
mektedir. Me'rib kelimesi hakkında, Se
be krallarına verilen bir unvan veya Ad 
kabilesinin kollarından birinin adı olduğu 
yahut "sahib, hakim" anlamını taşıyan 
Himyerlee rnekiden ya da Arapça " ihti
yaç" anlamındaki erebden geldiği yolun
da çeşitli görüşler ileri sürülmüştür (Ya
küt, V, 41; İA, VII, 337). 

Kimler tarafından ne zaman kurulduğu 
bilinmeyen Me'rib. milattan önce ı. bin
yılda Güney Arabistan'ın deniz ipek yolu 
üzerindeki en büyük merkezi ve Sebe 
Krallığı'nın başşehriydi. Arkeolajik kazı 
sonuçlarına göre antik şehir 1 km2 '1ik bir 
alanı kaplamaktaydı ve sekiz kapılı bir 

surla çevrilmişti. Me'rib'in en büyük ve 
en meşhur yapıları arasında saraylar ve 
mabedler yer almaktaydı. Hemdanl Me'
rib'de Selhln. Hecer ve Kaşlb adlı saray
lardan bahseder (el-İklll, VIII , 55, 56, 60) 
Kitabelerde de adı geçen Selhln (Selhim) 
Sarayı kralların yönetim merkezi ve ika
metgahı olarak kullanılmakta. paralar da 
burada basılmaktaydı. En önemli tapı
nak, şehirden S km. mesafede ay tanrısı 
Almakah adına yapılan ve bugün Haremü 
(Mahremü) Belkis denilen Evam adlı hac 
merkeziydi. Diğer önemli bir tapınak da 
onun yakınındaki yine aynı tanrı adına in
şa edilen ve günümüzde Amaid diye bili
nen Ber'an'dı. Halen beş sütunu ayakta 
duran bu binanın kalıntılarına. Kur'an'da 
büyük bir tahta (arş) sahip olduğu belir
tilen Sebe melikesine izafetle (en-Nemi 
27/23) Arşu Belkis de denilmektedir. Za
manımızda Mescidü Süleyman adıyla ca
mi olarak kullanılan sütunlu bina da eski 
bir mabeddir. lll. yüzyılda Himyerller'in 
eline geçen Me'rib. başşehrin Zafar'a ta
şınmasına rağmen ticaret ve hac merkezi 
niteliğiyle önemini korumaya devam et
ti ; SZS yılında Habeşler'in Yemen'i işga
linden sonra buraya bir de kilise yapıldı. 
Şehrin kurak iklim kuşağında bulunması 
sebebiyle çevresindeki bütün zirai faali
yetler suni sulamaya bağlıydı ve bunun 
için birçok sulama tesisi yapılmıştı. Bun
ların en ünlüsü Kur'an-ı Kerim'de de bah
si geçen Me'rib. Sebe veya Arim Seddi 
denilen barajdı (bk ARİM) 

Şehrin sahip olduğu zengin ve kaliteli 
kaya tuzu yataklarından üretilen Me'rib 
tuzu çok meşhurdu . Hemdan i tuz yatak
larının bulunduğu dağdan (Cebelülmilh) 
bahseder ve billur gibi olan bu tuzun ben
zerinin bulunmadığını söyler ( Şıfatü Ce
zireti'L-'Arab, s. 221 , 362) Hz. Peygamber' e 
elçi olarak gelen Ebyaz b. Hammal ei
Me'ribl (ei-MazinT) İslamiyet'i kabul ede-

Eski Me'rib'den 
bir görünüş 

ME'RiB 

rek yılda yetmiş elbise göndereceğine 
söz vermiş ve isteği üzerine Me'rib yakı
nındaki tuz ocakları kendisine ikta edil
mişti. ResGl-i Ekrem'e tuzun akarsu gibi 
kamu malı sayıldığı hatırlatılınca onun da 
rızası alınarak tuz ocakları Cevf bölgesin
deki bir araziyle değiştirilmiştİ (EbO Da
vGd, " İmare", 36; ibn Sa'd, V. 523-524; 
HemdanT, Şıfatü Cezireti'L-'Arab, s. 362). 
Vali Bazan ' ın vefatından sonra Hz. Pey
gamber Yemen'in yönetimini bölgelere 
ayırmış ve bunlardan Me'rib'in başına Ebu 
Musa ei-Eş'arl'yi getirmiştir (Taberl, lll , 
228, 318). 

IV. (X.) yüzyılda Hemdanl. Şıfatü Cezi
reti'l- 'Arab'da (s . 220-22 ı) Me'rib'i Ye
men'in "mihlaf" adı verilen küçük idari 
birimlerinden biri olarak zikreder; el-İk
lil'de de (Vlll , 52-53) buranın tarihi açıdan 
dikkat çekici şeylere sahip bulunduğunu. 
ancak sağında ve solundaki verimliliğiyle 
ünlü iki ovanın yıkılan baraj ın suları altın
da kaldığı için ziraata elverişsiz hale gel
diğini , bununla birlikte su maksemlerinin 
ayakta durduğunu belirtir ve tarihi sed
din kalıntılarından söz eder. Me'rib V. (Xl.) 

yüzyıla ve sonrasına ait coğrafya kaynak
larında da küçük bir kasaba olarak anla
tılır. 

Yemen tarihine dair eserlerde Me'rib'
den bazı siyasi hadiseler sebebiyle bah
sedilir. V. (X l. ) yüzyılın başlarında Naıt'ta 
imamlık iddiasıyla ortaya çıkan bir kişi 
Me'rib'e giderek burada imamlığını ilan 
etmiş ve kendisine bağlı olanlarla birlikte 
San'a'ya ve Yemen'in diğer bazı bölgele
rine girmeyi başarmışsa da bir süre sonra 
Ansiler tarafından öldürülmüştür (Yah
ya b. Hüseyin es-San'anl, s. 243-244). 599 
( 1202-1203) yılında Me'rib halkı zekatla
rını imam Abdullah b. Hamza ei-MansGr
Billah ' ın görevlendirdiği amil Ahmed b. 
Muhammed'e vermek isterneyince imam 
kardeşi İbrahim b. Hamza'yı bir ordunun 
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başında şehre göndermiş ve itaati sağ
landıktan sonra zekatları toplatm ıştır 

(a.g.e., s. 369). Osmanlılar'ın Yemen'den 
ayrılmasının ardından Me'rib'i, daha ön
ce Osmanlılar'a karşı yürütülen mücade
lelere aktif bir şekilde katılmış olan Şerif 

Hüseyin b. Muhammed ele geçirdi (ı 050/ 

1640) ve emir unvanını alarak Me'rib'i ba
ğımsız şekilde idare etti. Zamanla haki
miyetini Cevf bölgesine de yayan Şerif Hü
seyin ölümünden önce topraklarını dört 
oğlu arasında paylaştırdı ve Me'rib bun
lardan Halid'in yönetiminde kaldı. 1932'
de İmam Yahya Hamldüddin el-Müte
vekkil-Alellah'a bağlı Abdullah el-Vezlr 
kumandasındaki birlikler Me'rib'e girdi
lerve Emir Muhammed b. Abdurrahman'ı 
tahtından indirip Şerifler'in yönetimine 
son verdiler. 

Me'rib 1962-1966 Yemen iç savaşında 
taraflar arasında birkaç defa el değiştir
di, ciddi bir şekilde hasar gördüğü, halkı 
civardaki yerleşim birimlerine göç ettiği 
için de nüfusu azalarak küçüldü. Günü
müzde Yemen Cumhuriyeti'nin on sekiz 
idari biriminden (muhafaza) birinin merke
zi olduğu halde nüfusu 2000'i dahi bul
mayan küçük bir yerleşim merkezi duru
mundadır. Yakınına bir havaalanı inşa edi
len şehrin 135 km. kadar batısındaki baş
şehir San'a'ya ulaşımı yeni yapılan kara 
yoluyla sağlanmaktadır. 1 O km. mesafeye 
10.000 hektar alanı sulayabilecek şekil-

Eski Me'rib'den baraj kahntılarıyla, Me' ri b yakınlarındak i 

Arsu Belkıs kalıntıları 

188 

de yeni bir baraj inşa edilmiş ve eskiden 
olduğu gibi çevredeki ziraata elverişli 
alanlarda buğday, susam ve diğer tahıl 
ürünleriyle çeşitli sebze ve meyve üreti
mine başlanmıştır. Me'rib yakınlarında 
çıkarılan petrol, boru hattıyla Kızıldeniz 
sahiline kadar taşınmakta ve buradan ih
raç edilmektedir. Yöredeki yer altı zengin
likleri arasında petrolden başka doğalgaz. 
gümüş ve kaya tuzu başta gelmektedir. 

Me'rib çeşitli yönleriyle Yemen şairleri
ne ilham kaynağı olmuş ve bu şiirler çeşitli 
kaynaklarda yer almıştır. Abduh Osman 
ve Abdülazlz ei-Mekalih Me'rib yetekel
lemü adlı eserde (Taiz 1971) bu şiirleri 
bir araya toplamışlardır. Bölgede XIX. 
yüzyıl sonlarında Th. J. Arnaud, J. Halevy 
ve özellikle Eduard Glaser ile XX. yüzyıl
da San'a Alman Arkeoloji Enstitüsü tara
fından yapılan araştırmalar şehrin tari
hinin aydıntatılması bakımından oldukça 
önem taşımaktadır. 
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MERİÇ 

Bulgaristan'ın iç kesimlerinden doğup 
Türkiye- Yunanistan sınırından 

Ege denizine ulaşan akarsu. 
L _j 

Meriç adı Bulgarca Maritsa'dan gel
mektedir. idrisi de Grekler'in Hebros (bu
gün Evros) dedikleri akarsudan "nehru 
Marisu" diye bahseder (Nüzhetü'l-müş
ta~. ll, 796); ancak haritasında onu "nehru 
Ahil u" olarak gösterir (Miller,ll, ı 22, 126). 

Rodop dağlarının kuzeybatı kesiminde
ki Rila dağının Musaila tepesinden doğan 
Meriç Balkan yarımadasının en büyük 
akarsuyudur (490 km.). Balkan ve Rodop 
dağları arasındaki batı- doğu doğrultu lu 
tektonik kırıkları (fay hattı) izleyerek iler
leyen nehir Seymenli'den sonra güney
doğuya yönelir ve Cisr-i Mustafa Paşa ile 
(Svilengrad) Kapıkule arasında Yunanis
tan- Bulgaristan, Edirne civarında Arda 
ve Tunca ile birleşip kuzey -güneyyönün
de ilerleyerek Türkiye-Yunanistan sınırını 
teşkil eder; ancak Karaağaç kesimi Me
riç yatağının batısında bulunmasına rağ
men Lozan Antiaşması uyarınca Türkiye 
sınırları içinde kalmıştır. İpsala'nın kuze
yinde sol tarafından Ergene çayını da alan 
Meriç, ipsala hİzalarından itibaren yatak 
eğimi çok azaldığı için yavaş bir akımla ve 
bunun sonucu olarak çevresinde batak
lıklar meydana getirip deltasını yayarak 
Ege denizine ulaşır; denize ulaşmadan 
önce Çatal mevkiinde doğudaki sınırı iz
leyen batıdaki Yunanistan topraklarına 
yönelen iki kala ayrılır. Geniş bir saha kap
layan ve yarısı Türkiye'de, yarısı Yunanis
tan'da bulunan Meriç deltası, bugün de-

. nizden içeride yer alan Enez'in yakın çağ
Iara kadar bir liman şehri oluşunun da 
ortaya koyduğu gibijeolojik açıdan çok 
genç bir deltadır. Düzensiz bir rejim gös
teren nehrin suları mayıs ayında kabarır, 
temmuz ve ağustos aylarında en düşük 
seviyeye iner. Bu ortalama durumun dı
şında kışın kar yağışının fazla, yağmurla
rın da sağanak şeklinde olması halinde 
taşkınlar görülür. Mesela 27 Ocak- 5 Şu
bat 1947 tarihleri arasında Edirne'nin Yıl
dırım, imaret ve Saraçhane gibi alçakta 
bulunan semtleri, 18 Ocak 1958'de ipsa
la ovasında geniş bir çeltik üretim alanı 
sular altında kalmıştı. 

Meriç'in tarihteki önemi kendisinin ve 
kollarının ana yollara güzergah teşkil et
mesinden gelmektedir. Osmanlı dönemi
nin Rumeli'deki ünlü "orta yol"u Edirne'
den ötede Meriç vadisini izliyor, daha öte
de Morava vadisini boydan boya geçerek 


